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چكيده
در این مطالعه ،بررسی اثر غلیتهای مختلف آنتیاکسیدانهای آلفاتوکوهرول ،آلبومین سرم گاوی اBSAو و ویتامین  Cبر شاخصهای
ارزیابی اس،رم بز متعاقب  ۴۸ساعت ن هداری در دمای  ۵درجه سانتیگراد بررسی شمد .تیمارهما شمامل  ۷گمروه رقیمقکننمده حماوی
آلفاتوکوهرول با دو غلیت  ۵و  ۱۰واحد BSA ،با دو غلیت  ۴و  ۸میلیگرم در میلمیلیتمر ،اسمید آسمکوربی

بما غلیمتهمای  3و 6

میلیگرم در میلیلیتر و گروه شاهد بدون اهزودن ماده آنتیاکسمیدانی بودنمد .در زممان همای صمفر ۲۴ ،و  ۴۸سماعت ،تحمرک کلمی و
پیررونده و نیز سالمت غرای اس،رمها ارزیابی شدند .تحرک اس،رم و سالمت غراء هن ام استفاده از رقیمقکننمده  BSAبما غلیمت ۴
میلیگرم و ویتامین  Eبا غلیت پنج واحد بیرتر از سایر رقیقکنندهها بود ا۰۵کP<۰و .اگرچه غلیتهای با)تر این  ۲آنتیاکسیدان باعث
اهزایش کمتر شاخصهای مورد ارزیابی شد ،اما نسبت به گروه شاهد بهبود نسبی را نران دادند ا۰۵کP<۰و .غلیتهای مختلمف اسمید
آسکوربی

بر هی ی

از هراسنجههای ارزیابی اس،رم اثر نداشت .براساس نتایج تحقیق حاضر ،اهزودن  BSAو ویتامین  Eبه اس،رم بمز

در طی هرآیند ن هداری در دمای  ۵درجه تحرک کلی و پیررونده و نیز سالمت غراء در طی  ۴۸ساعت را بهبود میبخرد.
كلیدواژهها :آنتیاکسیدان ،اس،رم ،بز ،پراکسیداسیون لی،یدی ،سالمت غراء

* نویسنده مسئول

Email: arashkheradmand@yahoo.com

آرش خردمند

مقدمه

پیشگیری از پراکسیداسیون لی،یدی غراء کاهی نیسمت ،بمه

محاهیت اس،رمها در سرما جهت استفاده در تلقیح مصمنوعی

همین جهت ،اهزودن آنتیاکسیدانهمای مختلمف ممیتوانمد

و یا در باروریهای داخل آزمایر اهی یکی از هناوریهمای

باعث حف ،و بهبود تحرک و زندهمانی اس،رمها شود ].[۱

تولیدمبلی میباشد .ن هداری مایع منی به شکل سرد شده در

ترکیبات آنتیاکسیدانی مختلفی جهت اهزودن به اسم،رم

روش حفا تی مناسب برای بقای اس،رمها

بز جهت انجماد و یخگرایی متعاقب آن استفاده شده است

برای مدت زمان کوتاه میباشد ،اما روش انجماد اس،رم شامل

]۱۱ ،6

دمای یخچال ،ی

سرد کردن ،هریز و س،ا ذو

که میتوان به سیستئین ] ۱و  ،[۱6اسید آسکوربی

آن باعث ایجاد آسیب بیرمتر

و  ،[۱3سرم آلبومین گاوی ] ۱و  ،[۱۷ویتمامین  ۱] Eو [۱۸

به اس،رم شده که علت اصملی آن ترمکیل بلورهمای یمخ در

و هولرنول ] [3اشاره نمود ،اما در بسیاری از این تحقیقات،

داخل سلول ،شوک ناشی از سرمای شدید و اختال)ت هرار

اثر آنتیاکسمیدانهما بمر کیفیمت اسم،رم متعاقمب انجمماد و

اسمزی بوده که منجر به کاهش تحرک و زندهمانی اسم،رم و

یخگرایی آن بررسی شمده اسمت .تعمداد مطالعمات انجمام

نهایتا کاهش میزان باروری ممیگمردد ] ۱۵ ،۸و  .[۲۱آسمیب

گرهته بر اثر آنتیاکسمیدانهما روی شماخصهمای بماروری

ناشی از سرد کردن منی بمهمراتمب کمتمر از روش انجمماد و

اس،رم بز در طی ن همداری آن بمه شمکل ممایع سمرد شمده

سمم،ا ذو اسمم،رم اسممت و درنتیجممه بمماروری حاصممل از

محدود بوده است ].[6

اس،رمهای سرد شده در دمای  ۵درجه سمانتیگمراد بما)تر از

هدف از انجام پم وهش حاضمر ،بررسمی مقایسمهای 3

اس،رمهای منجمد شده میباشد ].[۱۴

ترکیب آنتیاکسیدانی آلفاتوکوهرول اهرم هعال ویتمامین Eو،

تلقیح مصنوعی با استفاده از منی سمرد شمده یم

روش

سرم آلبومین گماوی و اسمید آسمکوربی

بما غلیمتهمای

متداول در تولیدمبل گوسفند و بز ممیباشمد ] .[۵باتوجمه بمه

متفاوت بر هراسنجههای کیفی اس،رم بز در مدت  ۴۸ساعت

محدودیت حج منی مورد استفاده برای تلقیح این حیوانمات

ن هداری در دمای  ۵درجه سانتیگراد بود.

در داخل گردن رح و از طرف دی ر ،بهدلیمل جلموگیری از
کاهش غلیت اس،رمها نمیتموان منمی آنمان را خیلمی رقیمق

مواد و روشها

نمود .بمه هممین دلیمل ،اسمتفاده از منمی منجممد شمده ایمن

ترکیبات آنتیاکسیدانی مورد استفاده در این مطالعمه شمامل

حیوانممات متممداول نیسممت .بنممابراین ،ن هممداری اسمم،رم ایممن

آلبومین سرم گاوی ساخت شمرکت ممرک اآلممانو ،اسمید

حیوانات در دمای  ۵درجه سانتیگراد به منیور حف ،بیرمتر

آسکوربی

ساخت شرکت مرک اکرور آلمانو و ویتمامین

تحرک و باروری اس،رم آنها جهت استفاده کوتاهمدت اکمتمر

 Eساخت شرکت داروسازی اسوه اتهمران ،ایمرانو بودنمد.

از  ۷۲ساعتو از اهمیت بهسزایی برخوردار است ].[۲

جهت رقیقسازی اس،رمها از محیطی بر پایه زرده تخ ممرغ

یکی از محدودیتهای سرد کردن اس،رم ،آسمیب وارده

اCat No: K93438984و به عمالوه سمیترات سمدی ا Cat

به غرای اس،رم در طی روند سرمادهی میباشد .از آنجا که

No: A686099327و هر دو ساخت شرکت مرک آلمان بمه

غیراشمباع اسمت،

نسبت  ۱به  ۲ا ۱سمیسمی زرده تخم ممرغ بمه عمالوه ۵ک۰

غرای اس،رم سرشار از اسیدهای چمر

بنابراین به استرس اکسیداتیو ناشی از شوک سرما که منجمر

سیسی سیترات سدی ۹ک ۲درصمدو حماوی آنتمیبیوتیم

به تولید رادیکالهای آزاد اکسی ن میشود ،حساس میباشد

جنتامایسین اکاس،ین تأمین ،رشت ،ایرانو به میزان 6ک ۰گرم

] ۱و  .[۱۴رهیممت آنتممیاکسممیدانی سمملول اسمم،رم جهممت

در لیتر استفاده شد.
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برای تهیه و استحصال اس،رم ،تعداد  ۸قطعه بیوه در 3

اس،رم در ساعات صفر ۲۴ ،و  ۴۸ارزیابی شمدند .بمه دلیمل

مرحله از بزهای نر بالغ کرتار شده از کرتارگاه جمعآوری

کیفیت و غلیت مطلو

نمونمههمای اسم،رم ،همی کمدام از

شدند .نمونههای بیوه به سرعت به آزمایر اه منتقل و تما

نمونههای اخا شده و رقیق شده از رونمد آزممایش حماف

زمان آممادهسمازی نمونمههما در انکوبماتور در دممای 3۷ͦ C

نردند.

ن هداری شدند .برای تهیه اس،رم ،دم اپی دیمدی بما قیچمی

به منیور تخمین میمزان درصمد تحمرک کلمی و میمزان

بریده شده و پا از جداسازی چربی و باهمتهمای اضماهه

حرکات پیررونده ،مقدار  ۱۰میکرولیتر از نمونه اس،رم همر

آن ،در داخل  6سیسی سرم هیزیولوژی گرم خمرد شمده و

تیمار توسط سم،لر روی ی

قطعمه )م ریختمه شمده و بما

جهت آزادسازی بیرتر اس،رمها از قطعات خرد شده دم اپی

گااشتن )مل بر روی آن گسترش نازک تهیه شده و س،ا

دیدی  ،نمونهها به مدت  ۱۵دقیقمه در داخمل انکوبماتور در

نممموری اOlympus CX 21و و بممما

بممما میکروسمممکو

دمای  3۷ͦ Cن هداری شدند.

درشتنمایی  ۴۰۰میزان تحرک اس،رمها بررسمی شمد .ایمن
تخمین براساس مراهده حرکات اسم،رم در نقماط مختلمف

از آنجا که ثابت شده جدا کردن پالسممای منمی در بمز

)م و با شمارش حداقل  ۱۰۰اس،رم انجام میگرهت.

باعث بهبود تحرک و سالمت غرماء در اسم،رمهما شمده و
حاف پالسما برای ذخیره اس،رم به شکل مایع سمرد شمده

برای ارزیابی سالمت غراء از آزممون تمورم در محمیط

در دمای  ۵درجه سانتیگراد ضروری است ] .[۱6از طمرف

هی،واسموتی

یما  HOSTاHypo-osmotic swelling testو

دی ر ،بهدلیل عدم سازگاری ترکیبات پالسمای منمی بمز بما

اسممتفاده شممد ] .[۱۹بممهطممور خالصممه ،در ایممن روش ۱۰

رقیقکننده زرده تخ مرغ ] ،[۵لاا جمعآوری اس،رم در ایمن

میکرولیتر از نمونه اس،رم به ۴ک ۰میلیلیتر آ

مقطمر اضماهه

مطالعه از طریق دم اپمی دیمدی و بمدون وجمود ترکیبمات

و بممه مممدت  ۵دقیقممه در انکوبمماتور بمما دمممای  3۷درجممه

پالسمای منی انجام گرهت.
هفت تیمار آزمایری عبارت بودند از :رقیقکننده حاوی

سانتیگراد ن هداری شدند .س،ا ی

گسترش نازک از آن

تهیه و اس،رمها در زیر میکروسمکو

ممورد ارزیمابی قمرار

 BSAدر دو غلیت  ۴و  6میلیگرم در هر میلیلیتمر ،اسمید

میگرهتند .اس،رمهای با دم خمیده و یا پی خمورده تحمت

با دو غلیت  3و  6میلیگرم در هر میلمیلیتمر،

عنوان اس،رمهای با غرای سال و هعال درنیر گرهته شد که

آلفاتوکوهرول در دو غلیت  ۵و  ۱۰واحمد در میلمیلیتمر و

به صورت درصد بیان شدند .اس،رمهایی که دم آنها هاقد هر

شده

گونه خمیدگی بمود ،تحمت عنموان اسم،رمهمای بما غرمای

برای آنتیاکسیدانها براساس مطالعه قبلی محقمق بمر روی

معیو

درنیمر گرهتمه شمدند .در ایمن آزممون نیمز تممامی

قوچ و با کمی تغییر در غلیت آنها به شمرح مقمادیر هموق

ارزیابیهای اس،رمی انجمام شمده در طمول ممدت آزممایش

شمدند ] .[۱۲میمزان  ۱۰۰میکرولیتمر از همر نمونمه

توسط ی

نفمر و بما شممارش حمداقل  ۱۰۰اسم،رم انجمام

از تیمارها ابا حج  ۲سیسیو اضاهه شد.

گرهت.

آسکوربی

گروه شاهد هاقد ترکیب آنتیاکسیدانی .مقادیر انتخا

انتخا

اس،رم به هر ی

از تیمارهما ،نمونمههما در

دادههممای حاصممل اسممتفاده از نممرماهممزار آممماری SPSS

پا از اهزودن اس،رم به هر یم

دمای  ۵درجه سانتیگراد بمه ممدت  ۴۸سماعت ن همداری

انسخه ۱6و برای مدل  ۱تجزیه آماری شدند .در ابتدا نرمال

شدند و هراسنجههای مختلف اس،رم شامل درصمد تحمرک

بودن دادهها بررسی و س،ا ارزیابی یکنواختی واریاناهما

کلی ،درصد حرکت پیررونده و سمالمت عملکمرد غرمای

با استفاده از آزمون  Leveneانجمام شمد .در اداممه مقایسمه
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درصد تحرک کلی اس،رمها ،درصمد حرکمات پیرمرونده و

نتایج و بحث

درصد اس،رمهای با غرای سال در بین  ۷گروه تیماری بمه

میممزان تحممرک کلممی اسمم،رمهمما در رقیممقکننممده حمماوی

و به طمور مسمتقل در سماعات صمفر ۲۴ ،و  ۴۸بما

آنتیاکسیدانهای مختلف در ساعات صفر ۲۴ ،و  ۴۸پا از

طرهه و جهت مقایسمه

اضاهه شدن اس،رمهما در شمکلهمای  ۲ ،۱و  3آورده شمده

تفکی

استفاده از آزمون آنالیز واریانا ی

است .میزان تحرک اس،رمها در بین گروههمای مختلمف در

اختالف بین گروهها نیز از آزمون توکی استفاده گردید.
+ εij

رابطه ا۱و
در ایممن رابطممه Yij ،مقممدار هممر ی م

i

Yij = µ +

ساعت صفر تفاوت معنیداری نداشتند .با گاشت زمان ،از

از مرمماهداتµ ،

تحرک اس،رمها کاسته شده و در ساعت  ۲۴در گروه کنترل

میان ین کل  i ،اثر تیمار و  εijخطای آزمایش است.

به ۲۵ک ۲3درصد رسید.
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رقیق کننده حاوی آنتی اکسیدان های مختلف

شکل  . 1اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركت كلی اسپرمهای بز در ساعت صفر (میانگین  ±خطای استاندارد)
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)
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رقیق کننده حاوی آنتی اکسیدان های مختلف

شکل  . 2اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركت كلی اسپرمهای بز در ساعت ( 24میانگین  ±خطای استاندارد)
 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)
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شکل  . 3اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركت كلی اسپرمهای بز در ساعت ( 48میانگین  ±خطای استاندارد)
 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)

در میان ترکیبات آنتیاکسمیدانی مختلمف ،رقیمقکننمده

سالمت غرای اس،رم بز درمقایسه با دی ر آنتیاکسمیدانهما

حاوی  ۴میلیگرم در میلمیلیتمر  BSAبمهطمور معنمیداری

دارد که این یاهته با مطالعه قبلی محقق در اس،رمهای قموچ

باعث اهزایش تحرک کلی اس،رمها نسبت بمه گمروه شماهد

نیز ه خوانی دارد که طی آن در ن هداری اس،رمهای قموچ

شد ا۰۵کP<۰و .اگرچه غلیت  ۸میلیگرم در میلیلیتر ایمن

به شکل سرد شده به مدت  ۷۲سماعت ،اسمید آسمکوربی

آنتیاکسیدان نتوانست همانند غلیت کمتر آن باعث حفم،

نتوانسته بود تغییرات معنیداری را در حف ،شماخصهمای

میزان تحرک اس،رمها شود ا3۸ک 33به جای ۸۸ک ۴۱درصدو،

ارزیابی اس،رم ایجاد نماید ] [۱۲و علیرغ اهزایش غلیمت

اما در عین حال این میزان همچنان نسبت بمه گمروه شماهد

این ویتامین در بز نسبت بمه مطالعمه قبلمی قموچ ،بماز هم

با)تر بود ا۰۵کP<۰و.

نتوانست نقش معنیداری را ایفا نماید .ه جهت بما نتمایج

بهنیمر ممیرسمد اهمزودن غلیمتهمای مختلمف اسمید

مطالعه حاضر ،نتایج مطالعه دی ری در مورد اسب نیز نران

نتوانست مانع اهت درصد حرکات کلی اس،رمها

داد اهزودن ویتامین  Cبه رقیقکنندههای اسم،رم سمرد شمده

نسبت به گروه کنترل شود و میزان این نوع حرکات تفاوت

این حیوان بهمدت  ۹6ساعت نمیتواند باعمث بهبمود و یما

چر گیری را در مقایسه با گروه کنترل از خود نران نمداد.

حف ،حرکات اس،رم شود ] .[۷اگرچمه در تحقیقمی دی مر،

نکته قابل توجه دی ر اینکه اگرچه میان ین حرکمات TSM

متعاقب اهزودن اسید آسمکوربی

بمه اسم،رم نریمان هممین

در گروه ویتامین  Eدر همر دو غلیمت آن بما)تر از گمروه

نتایج در خصود تحرک اس،رمها به دست آمد ،اما در عین

شاهد بود ا۰۵کP<۰و ،اما این میزان همچنان کمتر از گمروه

حال توانسته بود باعث اهزایش سمالمت غرمای اسم،رم در

 BSAبا غلیت  ۴میلیگرم بود اشکل ۲و.

منی سرد شده این حیوان گردد ] .[۴همچنمین ،اهمزودن ۵۰

آسکوربی

میکروگرم اسید آسکوربی

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نران داد کمه ویتمامین C

در طی مدت ی

نقش ضعیف و غیرمعنیداری را در حف ،و بقای حرکات و
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به اس،رم اپیدیدیمی بز توانسمته

ساعت باعث بهبود حرکات اس،رم گمردد

آرش خردمند

و پا از آن یا باعث کاهش و یما عمدم تغییمر معنمیدار در

در سماعت  ۴۸نیمز اهممت شمدید میممزان حرکمات کلممی

حرکات اس،رم گردد ] [6که تا حد زیادی با مطالعه حاضمر

اس،رمها تداوم داشته که این بار نیز رقیقکننده حاوی BSA

مبنی بر عدم تغییر در حرکات اسم،رم در سماعات  ۲۴و ۴۸

بهوی ه با غلیت  ۴میلمیگمرم و نیمز ویتمامین  Eدر همر دو

تطابق دارد.

غلیت آن تفاوت با)تری را در مقایسه بما گمروه کنتمرل از

بیرتر مطالعات انجمام شمده بمر روی اسم،رمهمای بمز،

خود نرمان دادنمد ا۰۵کP<۰و اشمکل 3و .میمان ین درصمد

بررسی و ارزیابی اثرات آنتیاکسیدانهما بمر شماخصهمای

حرکات پیرمرونده اسم،رم اFPMو در رقیمقکننمده حماوی

اس،رم در ایمن

غلیتهای مختلف آنتمیاکسمیدانهما در سماعات مختلمف

حیوان میباشد .به عنوان مبال ،محققان نتمایج مببتمی را بما

مطالعه در شکلهای  ۵ ،۴و  6آورده شده است .در ساعت

بر میزان تحرک و سالمت غرمای

صفر ،میان ینها در کلیه گروههما تفماوت معنمیداری را بما

اس،رمهای بمز طمی رونمد انجمماد و یمخگرمایی مرماهده

یکدی ر نران ندادند ،اما با اهت محسوس درصمد حرکمات

نمودهاند ] .[۱3شاید بتوان علت تفاوت مطالعمه حاضمر بما

پیررونده اس،رم در ساعت  ،۲۴گروه رقیقکنندههای حاوی

این مطالعه را در نحوه ن هداری اس،رم اسرد شده در دمای

 BSAو ویتامین  Eبا غلیتهای بهترتیب  ۴میلیگمرم و ۵

 ۵درجه و یا منجمد کردن در ازت مایع در کنار اسمتفاده از

واحد بودند که بیش از بقیه گروهها باعث حف ،و اهمزایش

مممواد محاهیممتکننممده از سممرماو دانسممت ،زیممرا در حالممت

حرکات پیررونده نسبت به گروه کنترل بودنمد ا۰۵کP<۰و.

ن هداری به شکل سرد شده ،متابولیسم اسم،رمهما تما حمد

اگرچه میان ین درصد  FPMدر گمروه ویتمامین  Eکمتمر از

زیادی با) باقی میماند ،اما در حالت انجماد در ازت ممایع

 BSAبود ا۱۲ک 3۰در مقابل ۷۵ک 3۷درصدو ،اما این تفاوت

متابولیس اس،رم به صفر میرسد که البته مطالعات تکمیلمی

از لحاظ آماری معنیدار نبود.

ارزیابی اس،رم متعاقب انجماد و س،ا ذو
اهزودن اسید آسکوربی

در این زمینه ضروری بهنیر میرسد.

شکل  . 4اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركات پیشرونده اسپرمهای بز در ساعت صفر (میانگین  ±خطای استاندارد)
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)
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رقیق کننده حاوی آنتی اکسیدان های مختلف

شکل  . 5اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركات پیشرونده اسپرمهای بز در ساعت ( 24میانگین  ±خطای استاندارد)
 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)
30
25

b

15

c
a

a

10

a

حرکات پیشرونده اسپرم ()%

bc

b

20

5
0
توکوفرول10-

توکوفرول5-

آسکوربیک6-

آسکوربیک3-

آلبومین8-

آلبومین4-

شاهد

رقیق کننده حاوی آنتی اکسیدان های مختلف

شکل  . 6اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركات پیشرونده اسپرمهای بز در ساعت ( 48میانگین  ±خطای استاندارد)
 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)

تحقیق حاضر به عنوان یکی از معدود مطالعمات انجمام

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نران داد ن هداری اس،رمهای

شده درخصود اثرات مقایسهای  3آنتیاکسمیدان مختلمف

بز به شکل سرد شده در دمای  ۵درجه به مدت  ۴۸ساعت،

با غلیتهای متفاوت جهت حف ،و ن هداری اسم،رمهمای

باعث اهت شدید و معنیدار کلیه پارامترهای ارزیابی اس،رم

بز به شکل مایع در دمای  ۵درجمه سمانتیگمراد ممیباشمد.

میشود .صرفنیر از غلیت آنتیاکسمیدانهما ،هم اثمرات
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آرش خردمند

مببت و ه نتایج بدون اثر با اهزودن این ترکیبات بهدسمت

غراء ،اثرات مطلو

آمد .به طوریکه در میان آنتیاکسیدانهمای ممورد اسمتفاده،

از خود نران داد .اگرچه در مطالعه حاضر ،میمزان اپوپتموز

 BSAبا غلیت  ۴میلیگرم و در مرحله بعد ویتمامین  Eبما

در اس،رمها متعاقمب اهمزودن آنتمیاکسمیدانهمای مختلمف

غلیت  ۵واحد در هر میلیلیتر ،بیش از بقیه آنتیاکسیدانها

ارزیابی نرد ،اما اهزودن  BSAبا غلیت  ۵میلیگرم باعمث

در حف ،هراسنجههای ارزیابی باروری اس،رم بز مؤثر بودند.

کاهش آسیب به  DNAاس،رم خرگوش در طمی ن همداری

یکی دی ر از آنتمیاکسمیدانهمای ممورد اسمتفاده جهمت

اس،رم آن تا  ۷۲ساعت در دمای  ۵درجه سانتیگمراد شمده

حفا ت اس،رمها در برابر شوک سرمایی  BSAمیباشد .ایمن

کمتری را نسبت به غلیت پایینتر آن

است ].[۱۷

ماده ممکن است به عنوان سوبسترای انرژی و یا خنبیکننمده

در مطالعه حاضر ،هر دو غلیمت  BSAممورد اسمتفاده

عمل کند BSA .ممکمن اسمت

بممهویم ه غلیممت کمتممر آن ا ۴میلممیگممرمو ،توانسممت کلیممه

به زنده ماندن اس،رمها در دست اه تناسلی گماو مماده پمیش از

شاخصهای ارزیابی اس،رم بز اع از تحرک و ه سمالمت

کند و یا از طریق اهزایش هعالیمت آنمزی کاتما)ز

غراء را بیش از بقیه آنتیاکسمیدانهما در طمی  ۴۸سماعت

باعث اهزایش باروری متعاقب انجماد و یمخگرمایی در منمی

اهزایش دهد اشکل 6و .نتیجمه حاصمل از ایمن مطالعمه تما

گاو گردد ] BSA .[۹همچنین در ترشحات دسمت اه تناسملی

حدودی بما نتمایج دی مر مطالعمات هم خموانی دارد ]،[۱۲

یاهت شده و میتوانمد بمه حفم ،تحمرک اسم،رم و سمالمت

بممهطمموریکممه در مطالعممه قبلممی نیممز  BSAباعممث اهممزایش

کنمد ].[۲۴

شاخصهای تحرک و سالمت غراء اطی رنمگآمیمزی بما

اخیممرا در مطالعممهای بممه اثممرات حفمما تی  BSAبممر روی

ا وزین نی روزینو شده بمود ،اگرچمه  BSAنتوانسمته بمود

اس،رمهای بز طی روند انجماد و یخگرمایی پمی بمرده شمده

همانند ویتامین  Eنقش چندان قدرتمندی در حف ،و بهبود

است ] BSA .[۱نیز میتواند باعمث حفم ،تمامیمت غرمای

شاخصهای اس،رم قوچ از خود نرمان دهمد) .زم بمهذکمر

اس،رم خرگوش ،ن هداری شده بمه شمکل ممایع در دممای ۵

است که در تحقیق گاشته ،جهت بررسی سالمت غرماء از

درجه سانتیگراد شود ،اما نتوانسته بمود باعمث بهبمود میمزان

آزمون  HOSاستفاده نرده بود کمه بمه مراتمب دقیمقتمر از

تحرک اس،رم در این حیوان گردد ].[۱۷

رنگآمیزی اس،رم با ا وزین-نی روزین میباشد.

یونها و مولکولهای کوچ
لقاح کم

آکروزوم اس،رم بز در طمی رونمد انجمماد کمم

 cAMPنقش مهمی در تحرک دم اس،رم دارد و احتما)

در اینجا نیز همر دو غلیمت ویتمامین  Cنتوانسمته بمود

 BSAاز طریممق هسفوریالسممیون پممروتئین تممایروزین روی

باعث حف ،میمزان  FPMنسمبت بمه گمروه کنتمرل چمه در

تحرک اس،رم عمل مینماید .همچنین BSA ،با غلیت بما)

ساعت  ۲۴و چه در ساعت  ۴۸گردد ا۰۵کP>۰و .از طمرف

از طریق تغییر در ترکیب لی،یدهای غرای سلولی بهوی ه بما

دی ر ،غلیتهای با)تر  BSAا ۸میلمیگمرمو و ویتمامین E

کاهش نسبت کلسمترول بمه هسمفولی،ید در غرمای اسم،رم،

ا ۱۰واحدو باعث اهزایش کمتر ،اما معنیدار میزان حرکمات

منجر بمه نفوذپمایری یمونهمای کلسمی بمه درون غرمای

پیررونده اس،رم در مقایسمه بما غلیمتهمای کمتمر هممین

پالسمایی اس،رم شده و درنتیجه منجمر بمه شمروع واکمنش

آنتیاکسیدانها در ساعت  ۲۴و نیمز در سماعت  ۴۸پما از

آکروزومی و مرگ اس،رم میگمردد ] .[۲۲شماید بمه هممین

انکوباسممیون در دمممای  ۵درجممه سممانتیگممراد شممده بممود

دلیممل همم در مطالعممه حاضممر ،غلیممت بمما)تر  BSAا۸

ا۰۵کP<۰و.
نتایج میان ین درصد سالمت غرمای اسم،رم بمه لحماظ

میلیگرمو از طریق لی،ید پراکسیداسیون و نفوذپایرتر کردن
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عملکردی اHOSTو در شکلهای  ۸ ،۷و  ۹نران داده شده

غلیت  ۸میلیگرمو ،اما همچنان حتی در غلیتهای بما)تر

است .در نتایج این آزمون نیز همانند دو شاخص قبلمی ،در

نیز اهزایش میزان درصد آزمون  HOSنسبت به گروه کنترل

ساعت صفر تفاوت معنمیداری در بمین گمروههما مرماهده

مراهده شد ا۰۵کP<۰و.

نرممد .در سمماعات  ۲۴و  ۴۸همزمممان بمما اهممت شممدید ایممن

هراسنجههای ارزیابی شده اس،رم در هر دو غلیت اسید

شاخص در تمام تیمارها ،گروه رقیقکننمده حماوی  BSAو

آسممکوربی

علممیرغ م میممان ین مختصممر بمما)تر درصممد

ویتامین  Eبودند که باعمث اهمزایش معنمیدار ایمن پمارامتر

اس،رمهای با آزمون  HOSمببت نسبت به گمروه شماهد در

نسبت به گروه کنترل شدند ا۰۵کP<۰و .اگرچه غلیتهمای

سمماعات مختلممف آزمممایش ،نتوانسممته بودنممد تغییممرات

با)تر  BSAو ویتامین  Eبه اندازه غلیتهای کمتمر ایمن ۲

معنیداری را نسبت به گمروه شماهد از خمود نرمان دهنمد

آنتیاکسیدان نتوانسته بودند باعمث حفم ،سمالمت غرمای

اشکلهای  ۸و ۹و.

اس،رم شوند اعلیرغ اهت  ۹درصمدی در گمروه  BSAبما
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رقیق کننده حاوی آنتی اکسیدان های مختلف

شکل  . 7اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد سالمت غشای اسپرمهای بز در ساعت صفر (میانگین  ±خطای استاندارد)
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)
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رقیق کننده حاوی آنتی اکسیدان های مختلف

شکل  . 8اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد سالمت غشای اسپرمهای بز در ساعت ( 24میانگین  ±خطای استاندارد)
 :a-bتفاوت میانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)
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شکل  . 9اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد سالمت غشای اسپرمهای بز در ساعت ( 48میانگین  ±خطای استاندارد)
 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
(آلبومین 4-و آلبومین 8-بهترتیب رقیقكننده حاوی  4و  8میلیگرم  BSAدر میلیلیتر ،آسکوربیک 3-و آسکوربیک 6-رقیقكننده حاوی 3
و  6میلیگرم ویتامین  Cدر میلیلیتر ،توكوفرول 5-و توكوفرول 10-رقیقكننده حاوی  5و  10میلیگرم آلفاتوكوفرول در میلیلیتر)

بررسی میزان تحرک اس،رم بمه تنهمایی جهمت ارزیمابی

مختلف به رقیقکنندههای اسم،رم در جهمت جلموگیری و یما

قدرت زندهمانی اس،رم پا از سرد یا منجمد کمردن کماهی

کاهش این رونمد اسمت ] .[۱۰ویتمامین  Eدر جهمت تببیمت

نیست .سالمت غرای اس،رم به لحاظ عملکمردی اارزیمابی

اسممیدهای چممر غیراشممباع سمملول در برابممر اسممترسهممای

شده توسط آزممون HOSTو ،اهمیمت بمهسمزایی در رونمد

اکسیداتیو عمل کرده و ضمن خنبی کردن رادیکمالهمای آزاد

باروری داشته و لاا سنجش هعالیت غراء میتواند به عنوان

اکسی ن ،باعث حف ،و پایداری سالمت غرای سلول به لحاظ

ی

عملکردی و ه ساختاری میشود ].[۱۸

معیار جهت قابلیت باروری اس،رم درنیر گرهتمه شمود

] ۱و  .[۲3اس،رمهای با تحرک با) میتواننمد دچمار آسمیب

اثرات مفید ویتامین  Eبر بازدهی تولیدمبلی بهویم ه بمه

غراء از لحاظ عملکمردی و همچنمین از لحماظ سماختاری

شممکل اهزودنممی بممه خمموراک طیممور و یمما انسممان بممهطممور

شده و یا برعکا ،اس،رمهمای غیرمتحمرک یما کم تحمرک

گستردهای بررسی شده است .از طرف دی ر ،استفاده از این

میتوانند غرای سال داشته و لماا زنمده بماننمد .بنمابراین،

ویتممامین جهممت تببیممت غرممای اسمم،رم در طممی اسممترس

استفاده تلفیقی از این  ۲آزمون اارزیابی تحمرک هممراه بما

اکسیداتیو ناشمی از سمرما بمهویم ه انجمماد و ذو

بیرمتر

آزمون HOSو جهت ارزیابی دقیقتر کیفیت اس،رم ضروری

مطالعه شده است .به عنوان مبال ،اهزودن  ۱۲۰میکرومول از

بهنیر میرسد ].[۱

ویتامین  Eبه رقیقکننده منی اسب ،باعمث بهبمود حرکمات
کلممی و نیممز پیرممرونده اسمم،رم پمما از ذو

استرس اکسیداتیو یکی از عوامل مؤثر در کاهش بماروری

شممده اسممت.

در زمان ذخیرهسازی اس،رم ناشی از شوک سرمایی اسمت کمه

همچنین ،اخیرا اهزودن  6۰یا  ۱۲۰میکرومول از ویتامین ،E

عمدتا از طریق تأثیر بمر غرمای سرشمار از اسمیدهای چمر

باعث اهزایش سالمت غرای اس،رم و میتوکندریهما و نیمز

غیراشباع اس،رم موجب اختالل در کار غراء و درنتیجه کاهش

کلیه هراسنجههای حرکتی اسم،رم قموچ متعاقمب انجمماد و

تحرک آن میشود .تالش در جهت اهزودن مواد آنتیاکسیدانی

یخگرایی شده است ] .[۱۸اهزودن ویتامین  Eبه اس،رم سرد
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 بر كیفیت اسپرم بز طی نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگرادC  و ویتامینBSA ،بررسی اثرات حفاظتی آلفاتوكوفرول

medium with ascorbic acid on kinetic
parameters of caprine epididymal sperm.
Comparative Clinical Pathology. 23: 63-68.
7.

8.

9.

رم، باعث بهبود کیفیت شاخصهای ارزیمابی اسم،شده قوچ
 نتیجه مرابهی نیمز در مطالعمه.[۱۲] در این حیوان میشود
 بمهویم ه بماE حاضر در بز بهدست آمد و اهزودن ویتمامین

Ball BA, Medina V, Gravance CG and Baumber
J (2001) Effect of antioxidants on preservation of
motility, viability and acrosomal integrity of
equine spermatozoa during storage at 5ºC.
Theriogenology. 56: 577-589.

 واحد در میلیلیتر به طور معنمیداری پارامترهمای۵ غلیت
.رم بز را اهزایش میدهد،ارزیابی شده اس
 میلیگرم در میلمیلیتمر۴ براساس نتایج حاصل اهزودن
 تحمرک و، سبب حفE  واحد ویتامین۵  با غلیت وBSA

Barbas JB and Mascarenhas RD (2009)
Cryopreservation of domestic animal sperm
cells. Cell Tissue Bank. 10: 49-62.

 ساعت ن هداری در دممای۴۸ رم بز طی،سالمت غرای اس
 اسممتفاده از ایممن، لمماا. درجممه سممانتیگممراد مممیگممردد۵

Chen Y, Foote RH and Brockett CC (1993)
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taurine, and blood serum on survival of frozen
bull sperm. Cryobiology. 30: 423-431.
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